
 

 

MATHFaktor Európa 2014 Verseny,  
(nemzetközi részvétellel) 
 

A kommunikációs tehetségedre támaszkodva 3 perc alatt mutass be 

osztálytársaidnak, és a hallgatóságnak olyan matematikával kapcsolatos 
gondolatokat, amely ösztönzi a képzeletet,és alkalmas arra, hogy széleskörben 

megértessen bizonyos matematikai kérdéseket.  

A verseny díjazása 
 I. díj egy 10,6’’ –os tablet 32GB Microsoftos felület és diploma. 

 II. díj egy 10,6’’ –os tablet 32GB Microsoftos felület és diploma. 

 III. Díj egy könyv és diploma. 
 

A díjakat nem lehet pénzben, vagy más formában kérni 
További információk és mintaelőadások in www.le-math.eu.  

A Le-MATH PROJEKTRŐL 
 

LE-MATH:  
A matematika tanulása új 
kommunikációs 
módszerekkel 
 
Hivatkozási szám: 
526315-LLP-2012-CY-COMENIUS-CMP 
 

 

A Le-MATH projekt egy más, 
merőben új megközelítést alkalmaz 

a matematikatanulás során, 
amelyben a tanárok és diákok olyan 

kommunikációs eszközöket 
használnak, amelyek egyidőben 

szórakoztat és a tanulást is 

szolgálják.  
 

 
A Le-MATH PROJEKT CÉLJAI 

Ezek az új módszerek az ifjú 
generáció, a tanáraik és a szüleik 

számára vonzóbbá teszik a 
matematikát, és várhatólag felveszik 

a versenyt egyéb, az adott 9-18 

éves korosztályt célzó aktuális 
érdekes trendekkel és 

tevékenységekkel. 
 

A projekt eredményei alapján két 
európai verseny kerül 

meghirdetésre, amelyek a projekt 
gyakorlatba ültetését, és további 

hasznosítását szolgálják: 

 MATHSzínház Europa 2014 verseny 

 MATHFaktor Europa 2014 verseny  

 
 
 

További információk: 

www.le-math.eu  
 

Elérhetőség: 
Le-MATH Projekt 
E-mail: info@le-math.eu 

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető 
felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. 

Légy a ifjú matematikus kommunikáció példaképe 2014-ben! 

MATHSzínház Európa 2014 Verseny,  
(nemzetközi részvétellel) 
 
 
Légy a ifjú matematikus színjátszás példaképe 2014-ben! 
 

A színjátszó képességeitekre támaszkodva 5-12 perc alatt mutassatok be be 
osztálytársaidnak, és a hallgatóságnak olyan matematikával kapcsolatos színdarabot, 

amely ösztönzi a képzeletet,és alkalmas arra, hogy széleskörben megértessen 

bizonyos matematikai kérdéseket.  

 

A verseny díjazása 
 I. díj 1000 Euró a csoportnak és diploma minden résztvevőnek a csoprtból. 

 I. díj 500 Euró a csoportnak és diploma minden résztvevőnek a csoprtból. 

 I. díj 300 Euró a csoportnak és diploma minden résztvevőnek a csoprtból. 

További információk és mintaelőadások in www.le-math.eu.  

 

REGISZTRÁLJATOK MOST, HOGY RÉSZT VEHESSETEK és 
kezdjétek meg a felkészülést a beadásra 

 

Az első forduló beadási határideje: 2014. Február 7.  
 

A verseny nyertesit meghívjuk az Európai Matematikai 
Diákkonferenciára Ciprusba EUROMATH 2014 

Európai Matematikai Diákkonferencia  
EUROMATH 2014 
2014. Április 24-28., Nicosia, Cyprus  

"Készült a Ciprusi Nevelésügyi- és Kulturális Minisztérium védnökségével” 

www.euromath.org  
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